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  รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา 
 

ชื่อวิชา การควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม     
รหัสวิชา 33-4105-2006 

 
พัฒนาโดย  

นาย สุนทร ก้องสินธุ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
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หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  

 
   

33-4105-2006 วิชา การควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม     
 ( Automatic Control of Industrial ) 

 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
3 (2-2-5)                        จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษำนอกเวลำ) 

 

3.  หลักสูตรและหมวดของรายวิชา 
3.1 หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต    สำขำวิชำ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
3.2 หมวดวิชำ ทักษะวิชำชีพ        กลุ่มทักษะ  วิชำชีพเฉพำะ 

 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 

4.1 ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน   นำยสุนทร  ก้องสินธุ           
4.2 อำจำรย์ผู้สอน นำยสุริยำ   มณีโสภำ          
4.3 อำจำรย์ผู้สอน    นำงสองเมือง  กุดั่น 

 

 

5.  ภาคเรียน/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภำคเรียนที ่1/2559  ชั้นปีที่ 2 

 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite) (ถ้ามี) 
        ไม่มี 

 

8.  สถานที่เรียน 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร          วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี 
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8.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาครั้งล่าสุด 
         วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงครั้งสุดท้าย วันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 
         วันที่จัดท าหรือปรับปรุงครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่...................................... 
         วันที่จัดท าหรือปรับปรุงครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่...................................... 
         วันที่จัดท าหรือปรับปรุงครั้งท่ี 3 เมื่อวันที่...................................... 

 
หมวดที ่ 2  สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

1. สมรรถนะรายวิชา 
          1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรควบคุมอัตโนมัติทำงอุตสำหกรรม     
 2. ใช้พีแอลซีในงำนด้ำนอุตสำหกรรม 
          3. ประยุกต์ใช้กำรควบคุมอัตโนมัติทำงอุตสำหกรรม 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
                           ไม่มี  

 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษำและปฏิบัติ เกี่ยวกับควำมรู้เบื้องต้น ระบบควบคุมอัตโนมัติทำงอุตสำหกรรม เซนเซอร์  
ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก อุปกรณ์ส่งก ำลังแบบไฟฟ้ำ พีแอลซี และพ้ืนฐำนกำรเขียน
โปรแกรมเครื่องจักรควบคุมเชิงเลข และกำรโปรแกรมพ้ืนฐำน พื้นฐำนกำรใช้หุ่นยนต์ในงำนด้ำน
อุตสำหกรรม 

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคเรียน 

 
  

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงต่อภาคเรียน 

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3 (2-2-5) 36 36 90 ไม่มี 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 ตารางการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 

 
 

 
อาจารย์ผู้สอน 

 
วัน-เวลา ให้
ค าปรึกษา 

สถานท่ีหรือ
หมายเลขห้อง 

ผูส้อน 

หมายเลข
โทรศัพท์ 
ผู้สอน 

ท่ีอยู่ของ 
E-mail ผู้สอน 

รวมจ านวน 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ท่ีให้ค าปรึกษา  

นำยสุนทร  
ก้องสินธ ุ

วันจันทร ์
13.00-16.00 น 

5608 081-890-6386 soonwa4@gmail.com 3 

นำยสุริยำ  
มณีโสภำ 

วันอังคำร 
13.00-15.00 น 

5601 087-715-8703 suriya_mtec@hotmail.com 2 

นำงสองเมือง  
กุดั่น 

วันพฤหัสบด ี
09.00-11.00 น 

5507 083-198-3958 Songmaung1971@gmail.com 2 

 

หมวดที ่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  ด้านคุณธรรม   จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม  ลักษณะนิสัย 
 

หมำยเหตุ  ดูจำก คอศ.1  ในตำรำง C-mapping 

1.1 ผลการเรียนรู ้ 1.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  1.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล  
[ ] 1 มีน้ ำใจ มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ และ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ไม่มี ไม่มี 

[] 2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำม

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชพีและสังคม 

- ให้ควำมส ำคัญในวินัย กำรตรงต่อ
เวลำ กำรส่งงำนภำยในเวลำที่ก ำหนด 

- กำรขำนชื่อ กำรให้คะแนนกำรเขำ้
ชั้นเรียนและกำรส่งงำนตรงเวลำ 

[Ο] 3 มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม 

สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตำมล ำดับควำมส ำคัญ 

- ก ำหนดกำรท ำงำนกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนกำรเป็นผู้น ำ กำรเป็น
สมำชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รำยงำน 

- ประเมินพฤตกิรรมภำวกำรณ์เป็น
ผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี

[] 4 สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้

เทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

- ให้นักศึกษำปฏิบัติกำรจำก
สถำนกำรณ์จริง 

- ประเมินผลกำรปฏิบัติกำรจำก
สถำนกำรณ์จริง 

[ ] 5 สุภำพ ออ่นน้อมถอ่มตน รู้จักกำลเทศะ 

และมีจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
ไม่มี ไม่มี 
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2.  ด้านความรู้  
 

2.1 ผลการเรียนรู ้ 2.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  2.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล  
[] 1 มีควำมรู้และควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบั

หลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญในเนื้อหำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์

- ใช้กำรสอนหลำยรูปแบบ โดยเน้น
หลักทำงทฤษฎแีละกำรปฏิบัต ิ
เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ 

- ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำน
ทฤษฎี ส ำหรับกำรปฏิบัติประเมิน
จำกผลงำนและกำรปฏิบัติกำร 

[ ] 2 สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ เข้ำใจและ

อ ธิ บ ำ ย ค ว ำ ม ต้ อ งก ำ รท ำ ง เท ค โน โล ยี
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งประยุกต์ควำมรู้ ทักษะ 
และกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสมกับกำรแก้ไข
ปัญหำ 

ไม่มี ไม่มี 

[]3 สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบ ติดต้ัง 

ทดสอบ ควบคุม บ ำรุงรักษำ ปรับปรุงและ/
หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่ำง ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ให้ตรงตำม
ข้อก ำหนด 

- ใช้กำรสอนหลำยรูปแบบ โดยเน้น
หลักทำงทฤษฎแีละกำรปฏิบัต ิ
เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ 

- ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำน
ทฤษฎี ส ำหรับกำรปฏิบัติประเมิน
จำกผลงำนและกำรปฏิบัติกำร 

[Ο] 4 สำมำรถติดตำมควำมกำ้วหน้ำและ

วิวัฒนำกำรพร้อมพัฒนำควำมรู้ ควำมช ำนำญ
ทำงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรน ำไป
ประยุกต ์

- ใช้กำรสอนหลำยรูปแบบ โดยเน้น
หลักทำงทฤษฎแีละกำรปฏิบัต ิ
เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ 

- ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำน
ทฤษฎี ส ำหรับกำรปฏิบัติประเมิน
จำกผลงำนและกำรปฏิบัติกำร 

[Ο] 5 มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและ/หรือ

กำรประยุกต์ใช้งำนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ได้จริง 

- นักศึกษำทุกคนศึกษำประสบกำรณ์
ตรงจำกสถำนประกอบกำร 

- ผลกำรฝึกประสบกำรณ์จำกสถำน
ประกอบกำร 

[ ] 6 สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กบัควำมรู้ในศำสตร์
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

ไม่มี ไม่มี 

หมำยเหตุ  ดูจำก คอศ.1  ในตำรำง C-mapping 
 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

3.1 ผลการเรียนรู ้ 3.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  3.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล  
[ ] (1) คิดด้วยควำมรอบคอบ อย่ำงเป็นระบบ
ภำยใต้จรรยำบรรณที่ดี 

ไม่มี ไม่มี 

[ ] 2 สำมำรถสืบค้นรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหำและควำมตอ้งกำร 

ไม่มี ไม่มี 

[Ο] 3 สำมำรถคิด วิเครำะห ์ตีควำม และ
ประเมิน เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ 

- ให้นักศึกษำปฏิบัติกำรจำก
สถำนกำรณ์จริง 

- ประเมินผลกำรปฏิบัติกำรจำก
สถำนกำรณ์จริง 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา(ต่อ) 
 

3.1 ผลการเรียนรู ้ 3.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  3.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล  
[] 4 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะ
อย่ำงเหมำะสมในกำรพัฒนำนวัตกรรมตอ่ยอด
องค์ควำมรู้ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

- ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกกำร
แก้ปัญหำ (Problem Based 
Instruction) 

- ประเมินจำกกำรน ำเสนอ อภิปรำย
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำร
แก้ปัญหำ 

หมำยเหตุ  ดูจำก คอศ.1  ในตำรำง C-mapping 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู ้ 4.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  4.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล  

[]1 สำมำรถสื่อสำรทั้งภำษำไทยและ

ภำษำตำ่งประเทศกับกลุ่มคนหลำกหลำยได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

- ก ำหนดกำรท ำงำนกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนกำรเป็นผู้น ำ กำรเป็น
สมำชิกกลุ่มและผลัดกันเป็น
ผู้รำยงำน 

- ประเมินจำกรำยงำนหน้ำชั้นเรียน
โดยอำจำรยแ์ละนักศึกษำ 

[Ο]2 สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวย

ควำมสะดวกในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ทั้งในบทบำทของผู้น ำ หรือในบทบำทของผู้ร่วม
ทีมท ำงำน 

- ก ำหนดกำรท ำงำนกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนกำรเป็นผู้น ำ กำรเป็น
สมำชิกกลุ่มและผลัดกันเป็น
ผู้รำยงำน 

- ประเมินพฤตกิรรมภำวกำรณ์เป็น
ผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี

[ ]3 สำมำรถใช้ควำมรู้เกี่ยวกับสำขำวิชำ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นที่เหมำะสม 
ไม่มี ไม่มี 

[] 4 สำมำรถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในกำร

แก้ไขสถำนกำรณ์ทั้งส่วนตัวและสว่นรวมพร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะ ทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

- ปลูกฝังให้มีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ที่ได้รับในงำนกลุ่ม 

- ประเมินพฤตกิรรมภำวกำรณ์เป็น
ผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี

[ ]5 มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

ทั้งของตนเองและทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
ไม่มี ไม่มี 

หมำยเหตุ  ดูจำก คอศ.1  ในตำรำง C-mapping 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรียนรู ้ 5.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  5.3 กลยุทธ/์วิธีการ
ประเมินผล  

[]1 มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเปน็ที่มี

อยู่ในปัจจบุันต่อกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

- กำรใช้ศักยภำพทำงคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอ
ผลงำนที่ได้รับมอบหมำย 

- ประเมินจำกผลงำนและกำร
น ำเสนอผลงำน กรณีศึกษำ และตอบ
ข้อซักถำมของอำจำรย ์ตรวจรำยงำน
ทำงเทคนิค 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ) 
 

5.1 ผลการเรียนรู ้ 5.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  5.3 กลยุทธ/์วิธีการ
ประเมินผล  

[Ο] 2 สำมำรถแนะน ำประเด็นกำรแก้ไข

ปัญหำ โดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือ
กำรแสดงสถิติประยุกต์ตอ่ปัญหำที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

- กำรใช้ศักยภำพทำงคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอ
ผลงำนที่ได้รับมอบหมำย 

- ประเมินจำกผลงำนและกำร
น ำเสนอผลงำน กรณีศึกษำ และตอบ
ข้อซักถำมของอำจำรย ์ตรวจรำยงำน
ทำงเทคนิค 

[  ]3 สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้ง

ปำกเปล่ำและกำรเขยีน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อกำรน ำเสนอได้อยำ่งเหมำะสม 

ไม่มี ไม่มี 

[Ο]4 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำง

เหมำะสม 

- กำรใช้ศักยภำพทำงคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอ
ผลงำนที่ได้รับมอบหมำย 

- ประเมินจำกผลงำนและกำร
น ำเสนอผลงำน 

หมำยเหตุ  ดูจำก คอศ.1  ในตำรำง C-mapping 
 
 

6. ด้าน  ทักษะวิชาชีพ 
6.1 ผลการเรียนรู ้ 6.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  6.3 กลยุทธ/์วิธีการประเมินผล  

[]1 บริหำร จัดกำร ด ำเนินกำร ควบคุมดูแล

งำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สอนงำนในสถำน
ประกอบ กำร ให้ด ำเนินงำนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล 

- ใช้วธิีกำรสอนแบบเปิดโอกำสใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น 
(Brainstorming) 

- ประเมินจำกรำยงำนหน้ำชั้นเรียนโดย
อำจำรย์และนกัศึกษำ 

[ ]2 วำงแผนจัดกำรตำมมำตรฐำนควำม

ปลอดภัย สุขอนำมยั และสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี ไม่มี 

[Ο]3 วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำ ด้ำน

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
- ฝึกนักศึกษำให้มกีิจนิสัยที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน 

ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำนและ
กำรปฏิบัตขิองนักศึกษำ 

[]4 ควบคุม ติดต้ังทดสอบใช้งำนด้ำน

เทคโนโลยี   อิเล็กทรอนิกส ์
- ฝึกนักศึกษำให้มกีิจนิสัยที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน 

ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำนและ
กำรปฏิบัตขิองนักศึกษำ 

[Ο] 5 กำรจัดกำรบ ำรุงรักษำดำ้นเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส ์
- ฝึกนักศึกษำให้มกีิจนิสัยที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน 

ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำนและ
กำรปฏิบัตขิองนักศึกษำ 

[ ] 6 ประยุกต์ใช้งำน ดำ้นเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส ์
ไม่มี ไม่มี 

หมำยเหตุ  ดูจำก คอศ.1  ในตำรำง C-mapping 
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
    1. แผนการสอน  

สปัดาห ์
ที่ 

รายละเอียด 
หัวข้อ/งาน 

ชั่วโมงสอน
ต่อสัปดาห ์

กิจกรรมการ
สอน 

สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

1 

หลักกำรพื้นฐำน ของระบบควบคุมอัตโนมัติ
ทำงอุตสำหกรรม 

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุแนะน ำ หองปฏิบัติกำรควบคุมอัตโนมัติ กำร

เข้ำฝึกทักษะตำมสถำนี และข้อระเบียบต่ำง ๆ 
 2 

2 

อุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนในระบบอัตโนมัติ
ทำงอุตสำหกรรม                                                                                                                              

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนจ ำลองกำรควบคุมมอเตอรกระแส ตรง

ด้วยโปรแกรม MATLAB 
 2 

3 
อุปกรณ์พื้นฐำนกับกำรท ำงำนของ PLC 2  บรรยำย   

อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนควบคุมประเภทต่ำง ๆ ระบบควบคุมแบบ

วงเปดิและวงปิด 
 2 

4 

ควำมหมำยและคุณสมบัติของโปรแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์ 

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนติดตั้งกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรออกแบบ

โปรแกรม PLC เพื่อกำรท ำงำน 
 2 

5 
ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก 2  บรรยำย   

อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนออกแบบวงจร นิวเมติกส์ ด้วยโปรแกรม 

AUTOMATION 
 2 

6 

วงจรควบคุมกำรท ำงำนของระบบนิวแมติกส์
ไฟฟ้ำด้วย PLC 

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนออกแบบวงจร ไฮดรอลิกส์ ด้วยโปรแกรม 

AUTOMATION 
2  

7 

พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมเครื่องจักรควบคุม
เชิงเลข 

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนกำรเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมระบบ

อัตโนมัติซ่ึงท ำงำนแบบลอจิก 
 2 

8 
ค ำสั่งวงจรแลดเดอร์พื้นฐำน 2  บรรยำย   

อภิปรำย/น ำเสนอ 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต   - ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนติดตั้งกำรใช้โปรแกรม GX Developer  2 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/งาน 
รายละเอียด 

ชั่วโมงสอน
ต่อสัปดาห ์

กิจกรรมการ
สอน 

สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

9 

ค ำสั่งพื้นฐำนของโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ 

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุ

งำนจ ำลองกำรท ำงำนของวงจรแลดเดอร์      2 

10 สอบกลางภาค   สอบ 
ข้อสอบทฤษฎ ี
ข้อสอบปฏิบัต ิ

ทีม
ผู้สอน 

11 

ค ำสั่งประยุกต์ของโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ 

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุ

งำนแก้ไขวงจรแลดเดอร์แบบ Online  2 

12 

ควำมรู้พื้นฐำนกำรใช้งำนระบบเซอร์โวด้วย 
PLC 

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนกำรเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมระบบ

เซอร์โวด้วย PLC 
 2 

13 
ระบบควบคุมไฟฟ้ำ 2  บรรยำย   

อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนกำรเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมระบบ

ควบคุมไฟฟ้ำด้วย PLC 
 2 

14 
อุปกรณ์ส่งก ำลังแบบไฟฟ้ำ 2  บรรยำย   

อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนกำรเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุม

อุปกรณ์ส่งก ำลังไฟฟ้ำด้วย PLC 
 2 

15 
กำรใช้โปรแกรม GX Developer 2  บรรยำย   

อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนควบคุมเครื่องซักผ้ำ ( Automatic 

washing machine control ) 
 2 

16 
กำรออกแบบโปรแกรมควบคุมลิฟท์ 2  บรรยำย   

อภิปรำย/น ำเสนอ 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต    - ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนควบคุมกำรท ำงำนของลิฟท์  2 

17 

กำรออกแบบโปรแกรมควบคมุไฟจรำจร 2  บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำย
สุนทร  
ก้องสินธ ุงำนควบคุมไฟจรำจร ( Traffic lighting  

control )  2 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/งาน 
รายละเอียด 

ชั่วโมงสอน
ต่อสัปดาห์ 

กิจกรรมการ
สอน 

สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

18 

กำรออกแบบโปรแกรมควบคมุมอเตอร์ 3 
เฟส   

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำยสุนทร  
ก้องสินธ ุ

งำนควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส  ( 3-Phase 
motor sequential control ) 

 2 

19 

พื้นฐำนกำรใช้หุ่นยนต์ในงำนด้ำน
อุตสำหกรรม 

2  
บรรยำย   
อภิปรำย/น ำเสนอ 
ระดมสมอง 
มอบหมำยงำน  

-Power point  
-เอกสำรประกอบ 
-สำธิต 
- ใบงำน 

นำยสุนทร  
ก้องสินธ ุ

ออกแบบโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงำน
ด้ำนอุตสำหกรรม 

 2 

20 สอบปลายภาค   สอบ 
ข้อสอบทฤษฎ ี
ข้อสอบปฏิบัต ิ

ทีม
ผู้สอน 

 รวมชั่วโมงสอน 36 36    
 

 2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม 
ที ่

การเรียนรู้
ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
 สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

1 คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยำบรร
ณในวิชำชีพ 
พฤติกรรม
ลกัษณะ
นิสัย  

[] (1) มีน้ ำใจ มจีิตอำสำ จิตสำธำรณะ และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

[] (2) มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำม
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชพีและสังคม 
[ ] (3) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม 
สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
[Ο] (4) สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้
เทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
[ ] (5) สุภำพ อ่อนน้อมถอ่มตน รู้จักกำลเทศะ 
และมีจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 

1.พิจำรณำจำกผล
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษำ 
2.กำรขำนชื่อ กำรให้
คะแนนกำรเข้ำชั้น
เรียนและกำรส่งงำน
ตรงเวลำ 
3.ประเมินผลกำร
ปฏิบัติกำรจำก
สถำนกำรณ์จริง 

1-19 10% 

2 ควำมรู ้ [] 1 มี ค วำมรู้ แ ละควำม เข้ ำ ใจ เกี่ ย วกั บ

หลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญในเนื้อหำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

[ ] 2 สำมำรถวิ เครำะห์ปัญหำ เข้ำใจและ

อธิบำยควำมต้องกำรทำงเทคโนโลยี 

1.ป ร ะ เ มิ น จ ำ ก
แบ บ ท ดสอ บ ด้ ำ น
ทฤษฎี  ส ำหรับกำร
ปฏิบัติประเมินจำก
ผ ล ง ำ แ ล ะ ก ำ ร
ปฏิบัติกำร 

2-19 
 

10% 
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กิจกรรมที ่
การเรียนรู้

ด้าน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

 สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

2 ควำมรู้(ต่อ) อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งประยุกต์ควำมรู้ ทักษะ 
และกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสมกับกำรแก้ไข
ปัญหำ 
 [ ] 3 สำมำรถวิ เครำะห์  ออกแบบ ติดตั้ ง 

ทดสอบ ควบคุม บ ำรุงรักษำ ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองค์ประกอบต่ำง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตำมข้อก ำหนด 

[Ο] 4 สำมำรถติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำและ

วิวัฒนำกำรพร้อมพัฒนำควำมรู้ ควำมช ำนำญ
ทำงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรน ำไป
ประยุกต์ 

[] 5 มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและ/หรือ

กำรประยุกต์ใช้งำนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้
จริง 

[Ο] 6 สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับควำมรู้ในศำสตร์อื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.สอบกลำงภำคและ
สอบปลำยภำค ด้วย
ข้อสอบ 

10,20 
 

20% 
 

3 ทักษะทำง
ปัญญำ  

[ ] 1 คิดด้วยควำมรอบคอบ อย่ำงเป็นระบบ
ภำยใต้จรรยำบรรณที่ดี 
[ ] 2 สำมำรถสืบค้นรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร 
[Ο] 3 สำมำรถคิด วิ เครำะห์  ตีควำม และ
ประเมิน  เพื่ อ ใช้ ในกำรแก้ ไขปัญ หำอย่ ำง
สร้ำงสรรค์ 

[] 4 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะอย่ำง
เหมำะสมในกำรพัฒนำนวัตกรรมต่อยอดองค์
ควำมรู้ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

1.ประเมินผลกำร
ปฏิบัติกำรจำก
สถำนกำรณ์จริง 
2.ประเมินจำกกำร
น ำเสนอ อภปิรำย
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและกำร
แก้ปัญหำ 

15, 16 10% 

4 ทักษะ
ควำมสัมพัน
ธ์ระหว่ำง
บุคคลและ
ควำม
รับผิดชอบ  

[] 1 สำมำรถสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำ

ต่ำง ประเทศกับกลุ่มคนหลำกหลำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

[Ο] 2 สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวย

ควำมสะดวกในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ทั้งในบทบำทของผู้น ำ หรือในบทบำทของผู้ร่วม
ทีมท ำงำน 

1.ประเมินจำก
รำยงำนหน้ำชั้นเรียน
โดยอำจำรยแ์ละ
นักศึกษำ 
2.ประเมินพฤติกรรม
ภำวกำรณ์เป็นผู้น ำ
และผู้ตำมที่ด ี

15,16 10% 
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กิจกรรม 
ที ่

การเรียนรู้
ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
 สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

  

[ ] 3 สำมำรถใช้ควำมรู้เกี่ยวกับสำขำวชิำ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นที่เหมำะสม 
[] 4 สำมำรถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในกำร

แก้ไขสถำนกำรณ์ทั้งส่วนตัวและสว่นรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอยำ่งพอเหมำะ ทั้งของตนเองและของ
กลุ่ม 

[ ]5 มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้ง

ของตนเองและทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

   

5 ทักษะกำร
วิเครำะห์
เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร 
และกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

[] 1 มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มี

อยู่ในปัจจบุันต่อกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

[ ] 2 สำมำรถแนะน ำประเด็นกำรแก้ไขปัญหำ 

โดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือกำรแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปญัหำที่เกีย่วข้องอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ 

[Ο] 3 สำมำรถสื่อสำรอยำ่งมีประสิทธภิำพ ทั้ง

ปำกเปล่ำและกำรเขยีน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อกำรน ำเสนอได้อยำ่งเหมำะสม 

[Ο] 4 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำง

เหมำะสม 

1.ประเมินจำกผลงำน
และกำรน ำเสนอ
ผลงำนกรณีศึกษำ 
และตอบข้อซักถำม
ของอำจำรย ์ตรวจ
รำยงำนทำงเทคนิค 
 

11-13 10% 
 

6 ทักษะ
วิชำชีพ 

[ ] 1) บริหำร จัดกำร ด ำเนินกำร ควบคมุดูแล
งำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สอนงำนในสถำน
ประกอบกำรให้ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสทิธิภำพ  
และประสิทธิผล 

[] 2) วำงแผนจัดกำรตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย สุขอนำมยั และสิ่งแวดล้อม 
[Ο ] 3) วิเครำะห ์ออกแบบ และพัฒนำ ด้ำน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์

[] 4) ควบคุม ติดต้ังทดสอบใช้งำน ด้ำน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
[ ] 5) กำรจัดกำรบ ำรุงรักษำด้ำนเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์
[Ο] 6) ประยุกต์ใช้งำน ดำ้นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินตำมสภำพ
จริงจำกผลงำนและ
กำรปฏิบัตขิอง
นักศึกษำ 
2.ประเมินจำก
รำยงำนหน้ำชั้นเรียน
โดยอำจำรยแ์ละ
นักศึกษำ 
3. น ำเสนอชิ้นงำนที่
ศึกษำ และ กำร
อภิปรำยกลุ่ม 
 

8-19 
 
 

15 
 

19 

10% 
 
 

10% 
 

10% 
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       ชุดฝึกกำรควบคุมอัตโนมัติทำงอุตสำหกรรม     
       ชุดฝึก Programmable Logic Controller 
       ชุดฝึก นิวเมติกส์ไฟฟ้ำ 
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4. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
กำรประเมินประสิทธิผลรำยวิชำนี้ที่จัดท ำโดยนักศึกษำ  จำกกำรจัดกิจกรรมในกำรน ำ

แนวคิดและควำมเห็นจำกนักศึกษำได้ดังนี้ 
 กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน 
 ตอบแบบสอบถำมเพ่ือประเมินผู้สอน และประเมินรำยวิชำ 
ให้ข้อเสนอแนะผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตำมที่ผู้สอนท ำเป็นช่องทำงสื่อสำรกับนักศึกษำ 

 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
กำรเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินกำรสอนใช้กลยุทธ์ดังนี้ 

1. โดยใช้แบบประเมินกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2. โดยวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
3. โดยกำรใช้เครื่องมือวัดควำมพึงพอใจของผู้เรียน 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 
             ในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน หำกพบข้อบกพร่องหรือปัญหำอุปสรรคใดๆ จะแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำในทันที จะจดบันทึกไว้ และหำข้อมูลเพิ่มเติมโดยกำรท ำวิจัยในและนอกชั้นเรียน เพื่อ
น ำไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
          ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่
คำดหวังจำกกำรเรียนรู้ในวิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรตรวจผลงำนของนักศึกษำ  
รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำรทดสอบย่อย และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 

http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Plc/unit_2.htm
http://iam.hunsa.com/reviewsthai/article/182898
http://oknation.nationtv.tv/blog/recommenddee/2014/05/27/entry-1
http://krusomkuan.weebly.com/
https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1299/
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
        จำกกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ  ได้มีกำรวำงแผนปรับปรุงกำร
สอนและรำยละเอียดวิชำ  เพ่ือให้เกิดคุณภำพมำกข้ึนดังนี้ โดยปรับปรุงรำยวิชำทุกภำคกำรศึกษำที่
เปิดสอน หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ 

 
 

ลงช่ือ………………………………………… 
(นายสุนทร ก้องสินธุ) 
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